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INFORMATIEBRIEF 
 
 
 
Multi-Family Group Therapy in gezinnen met de ziekte van Huntington 
 
 
Achtergrond 
Het voorkomen van de ziekte van Huntington 
in een gezin heeft veel impact op de 
gendragers en de gezinsleden. Soms kent men 
de ziekte al van andere familieleden, maar het 
is ook mogelijk dat dit de eerste confrontatie 
is met deze ernstige ziekte. De symptomen 
kunnen een grote invloed hebben op het 
functioneren en op de kwaliteit van leven van 
patiënten en hun gezinsleven. De ziekte kan 
tot veel verdriet en onzekerheid leiden. Soms 
is er sprake van ontkenning van klachten zoals 
psychiatrische klachten, gedragsverander-
ingen en cognitieve problemen die bij de 
ziekte horen. Vaak zijn er gevoelens van rouw 
over de symptomen en de ervaren 
beperkingen door de aandoening. Ook kunnen 
gevoelens van schaamte een rol spelen of 
offeren andere gezinsleden zich op om voor 
hun zieke familielid te zorgen. Omdat de 
ziekte relatief weinig voorkomt, is de ziekte 
voor veel mensen onbekend waardoor 
mensen zich eenzaam en onbegrepen kunnen 
voelen. Deze omstandigheden kunnen tot 
psychische problemen, problemen binnen het 
gezin en sociale isolatie leiden.  
 
Het welbevinden van gendragers en hun 
familieleden is sterk aan elkaar gerelateerd. 
Bovendien kunnen er in een gezin ook 
kinderen zijn, die risico hebben op de ziekte. 
Uit onderzoek weten we dat familieleden die 
in het begin geen steun hebben ondervonden 
in de behandeling van hun zieke familielid, 
moeilijker kunnen omgaan met hun zieke 
familielid/leden en dat dit zal leiden tot 
verminderde betrokkenheid van de 
familieleden in de latere stadia van de ziekte.  
 
Groepstherapie 
Bij Topaz Overduin gaan psychiaters Erik van 
Duijn en Natalie Veen daarom starten met een 

cursus voor gezinnen waarin de ziekte van 
Huntington voorkomt.  
 
Zowel gendragers, hun eventuele partner 
en/of kinderen of andere belangrijke 
personen worden daarvoor uitgenodigd, 
omdat bij deze Multi-Family Group Therapy 
(MFGT) gezinsleden van meerdere gezinnen 
gezamenlijk werken aan vermindering van 
problemen en het verbeteren van de kwaliteit 
van leven van alle gezinsleden. Deze MFGT-
behandeling is uitgebreid onderzocht bij 
families waarin een ernstige psychiatrische 
stoornis zoals schizofrenie en bipolaire 
stoornis voorkomt. Bij gezinnen met 
schizofrenie bleek dat de behandeling onder 
andere leidde tot vermindering van de 
klachten. Deelnemers leren problemen te 
herkennen en te bespreken en oplossingen te 
vinden hoe ze daarmee om kunnen gaan. 
Psycho-educatie, het delen van ervaringen, 
steun en empowerment spelen daarbij een 
belangrijke rol.  
 
Behandeling 
De behandeling volgens MFGT bestaat uit 
verschillende fasen: het begint met een 
interactieve workshop op een zaterdag waarin 
de psychiaters informatie geven over 
verschillende aspecten van de ziekte van 
Huntington (geschiedenis, epidemiologie, 
oorzaak, diagnostiek van symptomen en 
klachten, pathofysiologie, behandeling, etc.) 
en hoe MFGT werkt. Kort daarna volgen er om 
de week groepsbijeenkomsten op 
woensdagavond gedurende een half jaar. 
Tijdens deze bijeenkomsten wordt er met 
elkaar gesproken over de klachten/problemen 
en de zorgen die men ondervindt door de 
ziekte van Huntington. Ervaringen kunnen 
worden gedeeld en met elkaar wordt er 
gezocht naar een goede oplossing voor de 
klachten (‘problem solving’), waarbij men veel 
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van andere kan leren. Het doel van deze 
therapie is om de kwaliteit van leven van 
zowel gendragers als gezinsleden te 
verbeteren, zowel op individueel als op 
gezinsniveau. Na 6 maanden volgen er om de 
maand nog 3 bijeenkomsten. 
 
Informatie 
Als u aan deze cursus wilt deelnemen of 
nadere informatie wilt hebben, kunt u contact 
opnemen met psychiater Erik van Duijn, via e-
mail d.vanduijn@topaz.nl of telefoon 06-385 
326 41. 
 
Cursuslocatie 
Expertisecentrum Huntington Topaz Overduin, 
Nachtegaallaan 5, 2225 SX Katwijk, 071-405 
6111. 

Frequentie 
De eerste bijeenkomst is een workshop op 
zaterdag 7 maart 2020 (van 10:00-15:00 uur) 
waarbij kennismaking, informatie en psycho-
educatie centraal staan. Daarna is de 
frequentie eenmaal per twee weken 1½ uur 
op woensdagavond gedurende een half jaar 
(vanaf 11 maart 2020). De bijeenkomsten 
starten met broodjes en soep. Na 6 maanden 
volgen er nog 3 bijeenkomsten (eenmaal per 
maand). Aan deze cursus zijn geen kosten 
verbonden. 
 


